
Benvolgudes famílies, 
 
L'AMPA de l'Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi de Sant Joan Despí la formem               
totes les mares i pares dels infants inscrits al centre que volem col·laborar en el               
funcionament, organització i desenvolupament d'activitats per tal de garantir la millor           
educació i vivència dels nostres fills i filles a l'escola. L'AMPA és un espai de participació,                
d'actuació, i de col·laboració obert a tothom. Que s'enriqueix amb les propostes i             
necessita de les mans de tots i totes. Per això us animem a formar-ne part ! 
 

 Butlleta d'inscripció de soci de l'AMPA de l'EBM El Gegant del  Pi  
 
Nom i cognom de l'infnat:  
 
Data de naixement:   Classe:  
 
Nom i cognoms de la mare/tutora:  
 
DNI/NIE de la mare/tutora:  
 
Nom i cognoms del pare/tutor:  
 
DNI/NIE del pare/tutor:   
 
Correu electrònic de contacte amb la família:  
 

 Cobrament de la quota.  
 
La quota és de 20€ anuals i per família. 
 
Podeu fer el pagament en efectiu, adreçant-vos als membres de l’AMPA o bé us podeu passar per la oficina de                    
la caixa del mercat de les planes (oficina 0363).  
 
També per transferència bancària, aquí teniu el número de compte, indiqueu nom cognom i la clase en el                  
concepte de l’ingrés : ES87 2100 0363 4302 0016 3959 Caixa Bank 
 
Qualsevol modificació de les dades o sol·licitud de baixa notifiqueu per correu electrònic a l'adreça               
ampaelgegantdelpi@gmail.com el més aviat possible.  Moltes gràcies. 
 

 
En compliment de la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la protecció de les dades de caràcter                   
personal (LOPD), s'informa que les dades indicades en aquest full passaran a formar part d'un fitxer de                 
titularitat de l'AMPA El Gegant del Pi de Sant Joan Despí. Teniu dret a la modificació, revocació o eliminació de                    
les vostres dades en qualsevol moment, per fer-ho cal que ens feu arribar un correu electrònic a                 
ampaelgegantdelpi@gmail.com. 
 
Signatura de la mare/pare/tutor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Sant Joan Despí, el  ......... de .............................. de 20...... 
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de .............................. de 20...... 
Estimadas famílias, 
 
L'AMPA de l'Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi de Sant Joan Despí la formamos               
todas las madres y padres de los niñ@s inscrit@s en el centro que queremos colaborar               
en el funcionamiento, organización y desarrollo de activdades para garantizar la mejor            
educación y vivencia de nuestros hijos e hijas en la escuela. El AMPA es un espacio de                 
participación, de actuación, y de colaboración abierto a tod@s. Que se enriquece con las              
propuestas y que necesita de las manos de tod@s. Por eso os animamos a formar parte ! 
 

Ficha de inscripción de socio del AMPA de l'EBM El Gegant del Pi 
 
Nombre y apellidos del niñ@:  
 
Fecha de nacimiento:   Clase:  
 
Nombre y apellidos de la madre/tutora:  
 
DNI/NIE de la madre/tutora:  
 
Nombre y apellidos del padre/tutor:  
 
DNI/NIE del padre/tutor:   
 
Correo electrónico de contacto con la família: 

 
 

 Cobro de la cuota.  
 
La quota és de 20€ anuales por família. 
 
Podéis hacer el pago en efectivo, dirigiendoos a los miembros del AMPA, o bien os podéis pasar por la oficina                    
de “La caixa” del mercado de Les Llanes (oficina 0363).  
 
También por transferéncia bancária, indicando nombre apellidos y clase en el concepto del ingreso:  
ES87 2100 0363 4302 0016 3959 Caixa Bank 
 
Cualquier modificación de los datos o solicitud de baja hay que notificarla por correo electrónico a la dirección                  
ampaelgegantdelpi@gmail.com lo antes posible. 
 
 
En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, sobre la protección de los datos de carácter                   
personal (LOPD), se informa que los datos proporcionados en esta hoja pasaran a formar parte de un fitchero                  
titularidad del AMPA El Gegant del Pi de Sant Joan Despí. Tenéis derecho a la modificación, revocación o                  
eliminación de vustros datos en cualquier momento, para hacerlo tenéis que escribir a             
ampaelgegantdelpi@gmail.com. 
 
Firma de la madre/padre/tutor: 
 
 
 
 

 
en Sant Joan Despí, el ......... de .............................. de 20...... 
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